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Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E 
 

( V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A ) 
 
 

Navrhovatelia Ing. Tibor Čambál (dát. nar. 04.04.1967) a manţ. Ing. Karin 
Čambálová, rod. Holkovičová, (dát. nar. 30.01.1969), M. Čulena 32, 91943  Cífer  v zastúpení 
splnomocneným zástupcom CS, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava podali dňa 17.10.2011 
na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "GINKO" 
Bytový dom s polyfunkciou. 

 
Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou č.:OSaŢP/40045-75419/2011/Jč zo 

dňa 22.11.2011, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli od 23.11.2011 do 08.12.2011. 
 

Mesto Trnava - správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v znení  neskorších  predpisov, ako príslušný stavebný  úrad podľa  § 33, 
§ 117 ods.1 a §140 zákona  č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku 
(ďalej len stavebný zákon),  v znení neskorších predpisov posúdilo návrh podľa ust. § 37 
stavebného zákona, ust. § 3 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. 
o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu, ktorou  sa  vykonávajú   niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia   vydáva  podľa  ust. §  39  a 
§39a  stavebného zákona a podľa ust. § 4 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  
 

r o z h o d n u t i e    o    u m i e s t n e n í     s t a v b y 
 

"GINKO" Bytový dom s polyfunkciou 
 
miesto stavby: Ulica Hospodárska  
na pozemku parc.č: 2488, 2490 – objekt bytového domu s polyfunkciou  

8745/2, 2490 – prípojky vody, kanalizácie, plynu  
2490, 2513, 2535/1 – elektrická prípojka 
2490 – dátová sieť, dopravné napojenie a spevnené plochy 

kat. územie: Trnava, č.864790 
obec: Trnava                                                                                           ./. 
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pre stavebníkov: 
 
 
v zastúpení: 
projektant: 

Ing. Tibor Čambál (dát. nar. 04.04.1967) a manţ. Ing. Karin 
Čambálová, rod. Holkovičová, (dát. nar. 30.01.1969), M. Čulena 32, 
919 43  Cífer 
CS, s.r.o., IČO: 44101937, Coburgova 84, 917 02 Trnava 
Ing. arch. Katarína Viskupičová 
A. D O M, spol. s r.o., Horné bašty 2, 917 01 Trnava  

 
tak,  ako je zakreslené na situácii osadenia stavby v mierke 1:400 a na situácii osadenia stavby 
v mierke 1:200 (výkres č. 2), ktoré  tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
 
 
Základné údaje charakterizujúce stavbu:  
Predloţený návrh pre územné konanie rieši umiestnenie bytového domu s polyfunkciou, ktorý 
bude situovaný medzi ulicou Hospodárskou a ulicou Kalinčiakovou v Trnave.  
Bytový dom s polyfunkciou bude umiestnený na pozemku parc. č. 2488, ktorý je vo vlastníctve 
navrhovateľov, a je z časti zastavaný objektom určeným na asanáciu (stavebný úrad vydal 
rozhodnutie o odstránení stavby). Časť podzemnej garáţe bytového domu, obsluţná 
komunikácia a vjazdová rampa garáţe budú umiestnené na pozemku parc. č. 2490, ktorého 
vlastníkom je Mesto Trnava. 
Dopravne bude objekt bytového domu s polyfunkciou napojený z  ulice Kalinčiakovej, kde 
z juhozápadnej časti pozemku bude vyriešená príjazdová komunikácia. Prístup pre peších bude 
riešený z bezbariérového chodníka, ktorý vznikne prestrešením podzemnej garáţe a bude 
z časti prekrytý vystupujúcimi balkónmi a časťami loggií bytov. Chodníkom sa vytvorí pešie 
prepojenie ulíc Hospodárska a Kalinčiakova.  
Bytový dom s polyfunkciou bude napojený prípojkami na verejné rozvody inţinierskych sietí – 
vodu, kanalizáciu, plyn, slaboprúd, elektro. Súčasťou stavby budú  sadové úpravy okolia stavby.   
 
Architektonicko-urbanistické a stavebné riešenie stavby: 
Navrhovaný objekt bytového domu s polyfunkciou bude samostatne stojaca stavba, prevaţne 
pravouhlého pôdorysného tvaru, prispôsobeného tvaru stavebného pozemku. Z východnej 
i západnej strany objekt postupne graduje z trojpodlaţnej hmoty do päť podlaţí.  Ustúpením 
vrchných podlaţí a vytvorením patia v strede budovy sa vytvára priestor pre potrebné 
preslnenie bytov.    
Samotný objekt bude pozostávať z dvoch aţ piatich nadzemných podlaţí a suterénu.  
Suterén, ktorý bude slúţiť prevaţne na parkovanie osobných áut, sa bude nachádzať pod 
celým pôdorysom navrhovaného objektu, pričom zo severnej strany bude rozšírený o šírku 
potrebnú na obojstranné parkovanie a v exteriéri bude táto časť prekrytá komunikáciou – 
chodníkom. Vstup do garáţe bude cez uzatvárateľnú krytú vstupnú rampu z ulice Kalinčiakovej. 
Parkovacie miesta sú navrhnuté v počte 32 parkovacích miest, pričom 2 parkovacie miesta 
budú vyhradené pre osoby s ťaţkým pohybovým alebo zdravotným postihnutím. V suteréne 
bude umiestnená aj kotolňa, strojovňa VZT, miestnosť pre meranie a skladové priestory.  
Na prízemí sa budú nachádzať priestory na prenájom so zázemím, miestnosti pre upratovačky, 
sklady a pivničné kobky pre jednotlivé byty. Poschodia budú prístupné dvomi schodiskami 
a výťahmi.  
Zásobovanie objektu bude z ulice Kalinčiakovej cez novovytvorený zjazdný chodník. 
Bezbariérový vstup rezidentov je z prekrytých závetrí z chodníka vytvoreného na ploche 
prekrytia časti podzemného podlaţia.    
Prekryté kontajnery na odpad budú umiestnené vo vyhradenom priestore pri existujúcom múre 
na juţnej strane pozemku pri vjazde z ulice Kalinčiakovej.   
Na 2. NP sa v juhozápadnej časti objektu nachádzajú dva byty – jeden 2 izbový a jeden 3 
izbový byt s kuchyňou, sociálnym zázemím a loggiami. Ďalej sa tu nachádzajú 3 samostatné 
kancelárske veľkoplošné priestory s recepciou, kuchynkou a sociálnym zázemím.  
Na 3. NP sa nachádzajú tri 4 izbové a jeden 3 izbový byt s kuchyňou, sociálnym zázemím 
a loggiami. Z kaţdého schodiska sú prístupné dva byty. Dva stredné byty umiestnené v centre 
dispozície majú okrem loggií na severnej strane orientovaných do parku aj terasy umiestnené 
v patiu a preslnené z juţnej strany.  
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Na 4. NP budú dva 3 izbové a tri mezonetové 4 izbové byty prebiehajúce na 5. NP. 
Na 5. NP bude v juhozápadnej časti jeden 4 izbový byt s kuchyňou, sociálnym zázemím 
a terasou so zeleňou orientovanou na juhozápad. Ďalej sa tu nachádzajú priestory troch 
mezonetových bytov zo 4. NP s terasami a zeleňou.  
Nad schodiskovým priestorom východného schodiska bude umiestnená technická miestnosť.   
 
Stavba bude realizovaná tradičnou technológiou v kombinácii ţelezobetónového skeletu 
a výplňového muriva.  
   
Kapacitné a prevádzkové údaje: 
Počet bytov:                                      1   dvojizbový 
     4   trojizbové 
     7   štvorizbových      
Počet bytov spolu:                        12 
Počet parkovacích miest:             32 z toho 2 pre imobilných 
 
 
Úţitková plocha bytov s pivnicami:                                                   1 193,00 m2  
Úţitková plocha administratívy:          408,20 m2  
Úţitková plocha priestorov na prenájom:                                             419,10 m2 
Celková úţitková plocha objektu:       3 143,90 m2 
 
Zastavaná plocha objektu na pozemku parc. č. 2488:                         679,00 m² 
Spevnené plochy a komunikácie na pozemku parc. č. 2490:              425,00 m2 

Zastavaná plocha rampy na pozemku parc. č. 2490:                             56,80 m² 
Obostavaný priestor:                                                                        12 592,20 m3 

 
 
1.    Podmieňujúce investície: 

Rekonštrukcia zvyšku botanickej záhrady – park Špígelsál  v zmysle výkresu č. 1 – objekt 
zeleň, výkres inventarizácia návrh v rozsahu realizácie navrhovaných spevnených plôch na 
pozemku parc. č. 2490 ako prepojovacích chodníkov navrhovaného bytového domu GINKO 
s polyfunkciou s jestvujúcimi chodníkmi v obytnom súbore na Hospodárskej ulici.  

 
2.    Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
2.1 Navrhovaná  stavba "GINKO" Bytový dom s polyfunkciou bude  umiestnená   na 

pozemkoch parc. č.: 2488, 2490 - objekt (vedené v KN ako  zastavané plochy a nádvoria) 
v k.ú. Trnava,  podľa situácie osadenia stavby v mierke 1:400 a situácie osadenia stavby 
v mierke 1:200 (výkres č. 2).  
Na pozemkoch parc. č. 8745/2, 2490  v k.ú. Trnava budú umiestnené prípojky inţinierskych 
sietí (voda, kanalizácia, plyn). Elektrická prípojka bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 
2490, 2513, 2535/1, dátová sieť, dopravné napojenie a spevnené plochy budú umiestnené 
na pozemku parc. č. 2490. 

Situácia osadenia stavby v mierke 1:400 a situácia osadenia stavby v mierke 1:200 (výkres 
č. 2) sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 
Na odstránenie stavby rodinného domu súp. č. 3612 na dotknutom pozemku parc.č. 2488, 
k.ú. Trnava vydal stavebný úrad dňa 14.12.2011 rozhodnutie na odstránenie stavby pod č. 
OSaŢP/40413-84437/2011/Jč.  

  
2.2  Napojenie na inţinierske siete:     
      - voda  -  objekt bude zásobovaný vodou novou vodovodnou prípojkou HDPE DN 50, ktorá 

sa napojí na verejný vodovod DN 200 v komunikácii na ulici Kalinčiakova. Meranie spotreby 
vody bude vo vodomernej šachte na pozemku investora. Vodovodná prípojka bude 
opatrená vyhľadávacím káblom. dzásobovanie pitnou vodou bude riešené samostatnou 
vodovodnou prípojkou  DN 65 napojenou na verejný vodovod DN 100 na Odbojárskej ulici  
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- splašková kanalizácia - splaškové vody budú odvádzané jednotnou kanalizačnou 
prípojkou DN 200 do verejnej kanalizácie DN 300 v ul. Kalinčiakova. Na kanalizačnej 
prípojke sú navrhnuté na lomoch a sútokoch revízne kanalizačné šachty.  
- daţďová kanalizácia -  daţďové vody zo strechy objektu a prístupovej komunikácie budú 
odvedené do jednotnej kanalizačnej prípojky DN 200.  
- elektro - objekt bude pripojený na sieť ZSE a.s. z jestvujúcej TS 0084-005 z voľného 
vývodu č. 4 vyvedením káblu 2 x NAYY-J 4x180 mm2. Káble budú ukončené v skriniach SR, 
prípadne SRPP osadených na verejne prístupných miestach. Zo skríň SR /SRPP/ budú 
pripojené rozvádzače RE káblom CYKY potrebnej dimenzie.   

      -  plyn - na zásobovanie objektu plynom bude vyhotovená nová STL plynová prípojka D 40,  
      napojená na STL plynovod DN 150 vedený na ulici Kalinčiakovej. STL prípojka bude 

ukončená na hranici pozemku investora v typovej skrini, kde sa bude nachádzať domový 
STL regulátor tlaku plynu s príslušnou armatúrovou a meracou zostavou. Zo skrine merania 
bude pokračovať NTL plynovod do centrálnej NTL plynovej kotolne.   

 
2.3 Navrhovaná stavba bude vyprojektovaná v zmysle poţiarno-bezpečnostných predpisov,    

hygienických predpisov a príslušných STN a vyhlášku č. 532  MŢP SR z r. 2002, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 

       
2.4 Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také technické opatrenia, aby prevádzky nemala 

nepriaznivý vplyv na ţivotné prostredie. 
 
2.5   Dodrţať podmienky záväzného stanoviska Mesta Trnava – odboru dopravy a komunálnych 

sluţieb č. ODaKS/33064-78592/2011/Úl zo dňa 23.11.2011, ktorým povoľuje pripojenie 
novonavrhovanej účelovej komunikácie na jestvujúcu miestnu komunikáciu - Ulica 
Kalinčiakova v katastrálnom území Trnava. 

 
2.6  Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba, je potrebné dodrţiavať ustanovenia 

zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Na dotknutom území platí I. 
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. 

      Na nevyhnutný výrub drevín bol vydaný súhlas na výrub pod č. OSaŢP/40353-
85869/2011/Gk  zo dňa  23.12.2011 s podmienkou uskutočnenia náhradnej výsadby podľa  
PD sadovnícke úpravy. Výsadbu je  nutné zrealizovať  ku kolaudácii stavby v agrotechnicky 
vhodnom termíne . 

 
2.7    V ďalšom stupni PD je potrebné riešiť: 
       - Koordináciu navrhovaných prípojok s jestvujúcimi vedeniami inţinierskych sietí. 
       - Samostatný stavebný objekt  "Sadové úpravy" bude dopracovaný  v zmysle predloţeného 

návrhu, spracovaného Ing. Wernerovou, AWE ATELIER, s.r.o., z  01/2011. 
       - Vzhľadom na zásah  do zelene vo vlastníctve mesta  Trnava  a jej význam v urbanistickej 

štruktúre (zvyšok bývalej botanickej záhrady pri Špíglsále, ktorý je zapísaný v zozname 
pamätihodností mesta)  je potrebné navrhovaný sortiment  rastlín  prerokovať v 
rozpracovanosti  na MsÚ, odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte ekológie. 

      - Umiestnenie  intenzívnej  zelene na terasách v bytoch na 3., 4. a 5. nadpodlaţí  je 
potrebné premietnuť do zodpovedajúceho technického riešenia stavby  bytového domu v 
dotknutých častiach objektu. 

      - Pre chýbajúce spoločné exteriérové plochy na pozemku investora, je potrebné riešiť  
základnú minimálnu vybavenosť pre krátkodobý relax rezidentov bytového domu GINKO 
na susednej  ploche mestskej parkovej zelene v súlade so Zásadami hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta. 

      - V SO sadových úprav určiť aj spôsob budúcej  správy zelene s cieľom zabezpečiť jej 
dlhodobú udrţateľnosť,  ako aj  vyznačenie zelene verejne dostupnej, vyhradenej a 
súkromnej. 
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     - Parkovacie a odstavné miesta je potrebné vybudovať v plnom rozsahu v 
zmysle výpočtu nárokov na statickú dopravu. 

                                                                                                                                                   
 2.8 Zabezpečiť dodrţanie ustanovení normy  STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia    

technického vybavenia.  
                                                                                                                                                         
 2.9 Pri realizácii daného investičného zámeru dodrţať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ustanovenia VZN mesta Trnava č. 171 o nakladaní s komunálnymi, stavebnými 
a drobnými stavebnými odpadmi.  

  
2.10 Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky dotknuté inţinierske siete ich správcami 

a dodrţať ochranné  a bezpečnostné pásma.  
                                                                                                                                                     
2.11 V ďalšom stupni projektovej dokumentácie budú dodrţané  podmienky uvedené vo      

vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií: 
                 
      Západoslovenská energetika, a.s.,  Trnava                                             
      Č. 123961/078/2150/11                                                                              zo dňa26.08.2011    
- Hlavné ističe pred elektromermi poţadujeme s charakteristikou typu „B“.  
- Deliacim miestom medzi zariadením odberateľa a zariadením dodávateľa budú skrine 

SRPP.  
- Meranie poţadujeme umiestniť podľa sm. ZSE a.s. 12/95 – prístupnosť merania, v tomto 

prípade budú merania v samostatných rozvádzačoch RE umiestnených na verejne 
prístupných miestach. 

- Pred zahájením výkopových prác poţadujeme rešpektovať – vytýčiť podzemné siete VN 
a NN v správe ZSE, a.s.  

-  Dňa 30. 6. 2005 vstúpili do platnosti nové legislatívne podmienky pripojenia ţiadateľov na 
elektrickú distribučnú sústavu, prezentované Zákonom č. 656/2004 Z. z., o energetike zo 
dňa 26. 10. 2004 a výnosom Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví č. 2/2005 zo dňa 30. 6. 
2005. Táto legislatíva stanovuje nové podmienky pripojenia ţiadateľov k distribučnej 
sústave ZSE, a.s..  

- Z tohoto dôvodu upozorňujeme na nutnosť uzatvorenia zmluvy o spolupráci, ktorá obsahuje 
technické podmienky pripojenia. Pripojovací poplatok uhrádza ţiadateľ o pripojenie (budúci 
odberateľ). 

- Po splnení našich poţiadaviek s predloţeným projektom a s Pi-340 kW, Ps-236 kW 
súhlasíme.    

  
      SPP – distribúcia a.s. 
      č. 506/2011/Mo                                                                                           zo dňa 30.09.2011   
- V záujmovom území na ulici Kalinčiakova je plynovod STL1 Pe D 90 a na ulici Hospodárska 

je plynovod NTL oceľové DN 200, v situácii zakreslené informatívne, bez plynových 
prípojok.  

- Pri spracovaní ďalších stupňov PD, ţiadame rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma 
plynovodov a plynárenských zariadení v zmysle Energetického zákona 656/2004 Z.z., 
dodrţať STN 73 6005, STN 38 6413, STN 38 6415, ostatné platné normy a predpisy.  

- Poţiadavky na výstavbu a prevádzkovanie plynárenských zariadení sú stanovené 
v zákonných postupoch a ustanoveniach zákona 656/2004 Z.z., platných legislatív 
a príslušných noriem.  

- Pre vydanie stavebného povolenia a plynofikáciu objektov a odber plynu je nutné predloţiť 
ţiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do SPP a.s. 

- Následný stupeň PD so stanovenými podmienkami pripojenia, ţiadame predloţiť na 
posúdenie.      
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     TAVOS a.s., Piešťany 
      Zn. 8603/2011/Ba                                                                                       zo dňa 30.09.2011   
- S umiestnením stavby podľa predloţenej PD súhlasíme, v lokalite výstavby sa 

nenachádzajú ochranné pásma vodných zdrojov ani inţinierskych sietí v majetku 
a prevádzke TAVOS a.s..  

- S navrhovaným zásobovaním pitnou vodou a odvedením splaškových a daţďových vôd 
súhlasíme.  

- PD pre stavebné povolenie ţiadame predloţiť na vyjadrenie.   
                                                                                                 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava 
      č. 34798 11 Trnava                                                                                    zo dňa 26.08.2011 
- Na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie.   
- Pri stavbe príde ku kriţovaniu a súbehu s jestvujúcimi metalickými káblami Slovak 

Telekom, a.s., tieto musia byť vytýčené a dodrţané podmienky platného vyjadrenia 
o existencii telekomunikačných zariadení podľa § 69 ods. 6 zák. č. 610/2003 Z.z. 

- Pod komunikáciou a spevnenými plochami musia byť káble uloţené v chráničkách 
(betónové ţľaby) s presahom do zeleného pásu a doplnené jednou náhradnou chráničkou 
PE 110 presahujúcou do zelene.  

- Povinnosťou projektanta stavby je zakresliť do PD priebeh všetkých vedení verejnej siete 
Slovak Telekom, a.s., podľa § 69 ods. 7 zák. č. 610/2003 Z.z.. 

- Zemné káble ukončiť na objekte tak, aby bola zabezpečená moţnosť jednoduchého 
prístupu pre účely manipulácie a merania technických parametrov káblov.  

- Poţadujeme predloţiť na odsúhlasenie realizačný stupeň PD pripojenia objektov na VTS 
Slovak Telekom, a.s.. 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sa môţe 
nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

- Oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly TKZ.  
- V prípade, ţe počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo zníţiť krytie tel. káblov je toto moţné 

vykonať len so súhlasom správcu siete.  
 
      Orange Slovensko, a.s. Bratislava 
      Zn. BA – 1756/2011                                                                                    zo dňa 25.08.2011    
- Pri realizácii stavebnej akcie GINKO BD s polyfunkciou dôjde ku stretu PTZ 

prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. Bratislava.   
- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uloţené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE 
poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

- Pri projektovaní stavieb dodrţať priestorovú normu STN 73 6005a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciách č. 610/ 2003 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri kríţení sietí, 
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ 
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť ţľabovaním. Všetky vynútené 
práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 
odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú 
realizované v plnej výške na náklady investor. Zahájenie stavebných prác v ochrannom 
pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.  

- PD predloţiť na vyjadrenie.    
 
     TAT, a.s. Trnava 
      Zn. 1345/791/200/11/Ku                                                                             zo dňa 22.08.2011 
     S koncepciou doručeného projektu súhlasíme za podmienky rešpektovania našich  

pripomienok v ďalších stupňoch projektu. 
- V dotknutom území /mieste stavby bytového domu/ sa nachádzajú inţinierske siete TAT, 

a.s. – horúcovod dimenzie 2 x DN 500 a dispečerský kábel, ktorý je vedený po 
Kalinčiakovej ulici, kde prichádza ku kriţovaniu s novonavrhovanou vodovodnou prípojkou, 
kanalizačnou prípojkou a STL plynovou prípojkou. Stavebné riešenie pripojenia jednotlivých 
inţinierskych sietí cez horúcovod poţadujeme doručiť na vyjadrenie.  
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- Kriţovania a súbeh navrhovaných inţinierskych sietí s horúcovodom TAT, a.s. riešiť 
v zmysle STN 736005. Kriţoavnie s horúcovodom a dátovými sieťami TAT, a.s. 
poţadujeme riešiť s pouţitím chráničiek s presahom 1 m.  

- TAT, a.s. poţaduje dodrţať ochranné pásma horúcovodu v zmysle zákona o tepelnej 
energetike 657/2004 Z.z. 

- Stavebník pred začiatkom stavby objedná vytýčenie sietí  a dátových káblov v TAT, a.s.. 
- Nad horúcovodom a v jeho ochrannom pásme nesmie byť vysadená vzrastlá zeleň, 

prípadne osadené vewrejné osvetlenie.  
- TAT, a.s. poţaduje projekt pre stavebné povolenie doručiť na vyjadrenie.  
- Poţadujeme doručiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie na vyjadrenie.   
          

UPC Trnavatel, s.r.o., Trnava                                                                   zo dňa 23.08.2011 
- U predmetnej stavby dôjde k styku s káblovým distribučným systémom (KDS) UPC 

Trnavatel s.r.o. 
- Ďalší stupeň t.j. projekt pre stavebné povolenie predloţiť UPC Trnavatel s.r.o. na vyjadrenie 

v rámci stavebného konania.  
      
      SIEMENS s.r.o., Bratislava   
      Zn. PD/TT/024/11                                                                                       zo dňa 26.08.2011 
- Pred zahájením prác poţadujeme zakresliť siete prevádzkovateľom verejného osvetlenia 

/ďalej VO/ a vytýčiť ich v teréne. 
- V prípade riešenia VO v ďalšom stupni nepovoľujeme realizovať napájanie stoţiarov 

verejného osvetlenia pomocou spojkovania z pôvodných vetiev, ale poţadujeme realizovať 
napájanie z najbliţších pôvodných stoţiarov VO vybudovaním nových káblových polí. 

- V prípade riešenia VO v dokumentácii pre stavebné povolenie poţadujeme označiť všetky 
svetelné miesta jedinečnými značkami, uvádzať kaţdý kábel VO samostatnou čiarou, 
označiť úseky káblov uloţených do chráničiek. 

- V prípade pripojenia novobudovaného osvetlenia na rozvody verejného osvetlenia /ďalej 
VO/ poţadujeme v ďalšom stupni predloţiť písomné súhlasné stanovisko vlastníka VO 
k takémuto pripojeniu.    

- Ďalší stupeň PD týkajúci sa VO poţadujeme konzultovať v rozpracovanosti. 
- Ďalší stupeň PD poţadujeme predloţiť na vyjadrenie. 
- Naše stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka verejného osvetlenia. 

  
     SWAN, a.s. Bratislava  
     Zn. 2011/TT/26                                                                                           zo dňa 25.08.2011 

- V záujmovom území podľa projektovej dokumentácie sa nachádzajú podzemné siete našej 
spoločnosti. 

- Pred samotnou realizáciou ţiadame vytýčiť naše siete a v prípade nutnosti prác vo 
vzdialenostiach 1 m a menej od našej siet, poţadujeme ručný výkop.  

- S uvedenou investičnou akciou súhlasíme. 
 
      Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie  
      č. 2011/02946/Si/BC10                                                                               zo dňa 08.12.2011 
- Nemáme námietky k osadeniu stavby bytového domu s polyfunkciou vo vzťahu k ceste 

I/51Z – ul. Hospodárska v meste Trnava, ak bude realizované bez zásahu do cesty I/51Z 
tak, aby neprišlo k obmedzeniu premávky na ceste I/51Z. 

- V DUR sa nepredpokladá zásah do telesa cesty I/51Z z dôvodu budovania nových 
inţinierskych sietí. Nová NN prípojka je navrhovaná viesť v súbehu s cestou I/51Z. Cestu 
(pozemnú komunikáciu) tvorí cestné teleso a jeho súčasti. Cestné teleso je ohraničené 
vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových 
múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými 
obrubami chodníkov alebo zelených pásov.  

- V prípade akéhokoľvek zásahu do cesty I/51Z a jej častí je potrebné poţiadať Krajský úrad 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava o vyjadrenie, resp. povolenie 
zvláštneho uţívania cesty I/51Z. 
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- Vzhľadom na intenzitu dopravy na ceste I/51Z a jej dopravný význam ţiadame 
minimalizovať vplyv výstavby na premávku na ceste I/51Z, t.j. práce ţiadame vykonávať 
z priestoru mimo cestu I/51Z a cestnú premávku neohrozovať ani neobmedzovať.      

- V ďalšom stupni PD je potrebné spracovať i návrh prenosného a trvalého dopravného 
značenia s výpočtom potreby realizácie parkovacích miest.  

- Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaná zemina z výkopov ani ţiadny 
stavebný materiál. Počas prác nesmú byť cesty poškodzované ani znečisťované.  

- Ţiadame naše podmienky premietnuť do dokumentácie pre stavebné povolenie.  
- Ďalší stupeň PD ţiadame predloţiť k vyjadreniu. 
 
      Slovenská správa ciest Bratislava 
      č. 4222/2011/6171/39735, 4222/2011/6171/40939                                    zo dňa 29.11.2011 
- Súhlasíme bez pripomienok, nakoľko stavbou nebudú dotknuté naše záujmy. Dopravné 

napojenie a napojenie inţinierskych sietí predmetnej stavby je navrhnuté a bude 
realizované z MK Kalinčiakova.   

 
    Okresné riaditeľstvo PZ – Okresný dopravný inšpektorát Trnava 
      č. ORP-TT-ODI- 3-072/2011                                 zo dňa 05.10.2011 
- Pri predkladaní ţiadosti o vyjadrenie k stavebnému konaniu ţiadame, aby bol predloţený 

podrobný dopravný projekt vypracovaný projektantom oprávneným projektovať dopravné 
stavby.  

- Predbeţná projektová dokumentácia dopravného značenia môţe byť súčasťou ţiadosti  
o vyjadrenie k stavebnému konaniu, avšak vydávanie určenia na pouţitie dopravného 
značenia a dopravných zariadení podlieha konaniu v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon), preto ODI Trnava ţiada v samostatnom 
konaní nezávisle od stavebného konania predloţiť projektovú dokumentáciu: 

- prenosného dopravného značenia v prípade ţe počas vykonávania prác bude  
obmedzená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či uţ na cestách 
a komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predloţená 
príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom  na ODI Trnava na 
odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), 

- trvalého dopravného značenia ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení 
stavby, pričom projektová dokumentácia bude predloţená príslušnému cestnému 
správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 

- Cestným správnym orgánom bude pri posudzovanej stavbe na miestnych a účelových   
komunikáciách mestský úrad príslušný podľa katastrálneho územia, na ktorom sa stavba 
nachádza. 

 
      Obvodný úrad ŢP Trnava – oddelenie ochrany prírody a krajiny  
      č.: G 2011/01914/ŠSOPaK/Kle                                                                  zo dňa 02.09.2011 
- Dodrţiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody), na dotknutom území platí I. 
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody). Pozemok na 
ktorom sa navrhovaný objekt bude nachádzať je situovaný v Trnave medzi Hospodárskou 
a Kalinčiakovou ulicou. Hranica pozemku z juţnej strany tvorí dvojpodlaţná budova skladov 
nákupného centra, zo severnej a západnej strany sú pozostatky zelene bývalej botanickej 
záhrady. Z východnej strany ohraničuje pozemok chodník pre peších rovnobeţný 
s trojprúdovou komunikáciou na Hospodárskej ulici.  

- Upozorňujeme na zosúladenie tejto investičnej akcie s platnou ÚPD mesta Trnava. Územný 
plán mesta okrem iného ustanovuje zásady a regulatívy starostlivosti o ţivotné prostredie, 
územného systému ekologickej stability, tvorby krajiny vrátane plôch zelene, ochrany 
a vyuţívania prírodných zdrojov a významných krajinných prvkov.  

- Výrub drevín minimalizovať. Na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je 
v zmysle § 47 ods. 3 o ochrane prírody potrebný súhlas Mesta Trnava v zastúpení 
primátorom. V rozhodnutí mesto zároveň uloţí ţiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, 
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prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona 
o ochrane prírody. 

- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 
zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín ţiadame vykonať citlivo – 
ručne a dodrţiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené 
dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať. 

- Predloţené sadové úpravy – štúdiu (Parková úprava vnútrodvora pri bytovom dome GINKO 
– Hospodárska ul. – štúdia) ţiadame v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie 
skompletizovať o zelené plochy na terasách prislúchajúcich k jednotlivým bytovým 
jednotkám – cca 177,7 m2, o vertikálnu zelenú stenu s popínavých rastlín oddeľujúcu 
susediace objekty pozdĺţ príjazdu k objektu – 416 m2 a o pozemok na ktorom sú zvyšky 
botanickej záhrady zapísanej v Zozname pamätihodnosti mesta Trnava (viď list č. OÚRaK 
/36331-63358/2010/Há zo dňa 13.08.2010). Skompletizované sadové úpravy ţiadame 
zrealizovať na základe projektu autorizovaného krajinného architekta – Ing. Evy 
Wernerovej, AWE ATELIER s. s r.o., Vodárenská 96, Piešťany, najneskôr do kolaudácie 
stavby, zabezpečiť pri výstavbe autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade 
s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.     

- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby nedošlo ku zbytočnému úhynu rastlín 
a ţivočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Pri návrhu elektrického 
pripojenia pouţiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, 
ktoré bráni usmrcovaniu vtákov. 

- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, ţivočích) je 
stavebník resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Obvodný úrad 
ţivotného prostredia Trnava, úsek ochrany prírody a krajiny a urobiť nevyhnutné opatrenia, 
pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, ţe predmetnou investičnou akciou 
príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov ( § 34 aţ § 38 zákona o ochrane 
prírody), na takúto činnosť sa vyţaduje výnimka MŢP SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) 
zákona o ochrane prírody. 

  
      Obvodný úrad ŢP Trnava – oddelenie štátnej vodnej správy 
      č.: G 2011/01912/ŠVS/Du                                                                          zo dňa 24.08.2011 
- Stavebník je povinný uzatvoriť zmluvu o odvádzaní splaškových odpadových vôd do 

verejnej kanalizácie s prevádzkovateľom, ktorým je Trnavská vodárenská spoločnosť a.s..  
- Pri realizácii stavby a následnom uţívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a 

povrchových vôd a zabrániť neţiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných 
a povrchových vôd.  

- Na uskutočnenie stavby moţno pouţiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na pouţitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť pouţitých materiálov 
a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.  

- Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.  
 
      Obvodný úrad ŢP Trnava – oddelenie odpadové hospodárstvo 
      č.: G 2011/01920/ŠSOH/Hu                                                                       zo dňa 18.08.2011 
- Pri realizácii daného investičného zámeru ţiadame dodrţať ustanovenia zákona č. 

223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

- Ku kolaudácii doloţiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré 
vznikli počas výstavby.  

 
      Obvodný úrad ŢP Trnava – oddelenie ochrany ovzdušia  
      č.: G 2011/01922/OČO/MB                                                                        zo dňa 26.08.2011 
- Stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia „Plynová kotolňa“, ktorá spadá do 

kompetencie mesta Trnava. Na povolenie stavby uvedeného zdroja znečisťovania ovzdušia 
je potrebný súhlas obce v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší; ţiadosť 
okrem všeobecných náleţitostí musí obsahovať údaje podľa § 17 ods. 2 zákona o ovzduší 
(podľa druhu poţadovaného súhlasu).  
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- Pri realizácii stavebných prác je nutné prijať také opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť 
počas výstavby.   

 
Krajský pamiatkový úrad Trnava 
Č. TT-11/1209/5178/Grz                                                                            zo dňa 07.09.2011 

- V súvislosti so stavbou bude vykonaný archeologický výskum ako opatrenie na záchranu 
archeologických nálezov v zmysle § 35 odseku 2 pamiatkového zákona.  

- Archeologický výskum bude prebiehať v rozsahu zemných prác stavby. 
- Výskum bude pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania 

a následnej záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov. V mieste nálezu  
budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov 
osoby oprávnenej  na vykonanie archeologického výskumu. 

- Investor si zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu oprávnenú osobu na vykonanie 
archeologického výskumu podľa § 36 ods.2 pamiatkového zákona a upovedomí o tom 
Krajský pamiatkový úrad Trnava, pričom pred začiatkom stavebných prác uzatvorí v tejto 
veci zmluvu s oprávnenou osobou  na vykonanie archeologického výskumu.  

- Archeologické nálezy zistené archeologickým výskumom sú vlastníctvom Slovenskej 
republiky.  

- Archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná drţať a chrániť aţ do ich odovzdania 
alebo aţ do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o.i. 
obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov.  

- Správcu archeologického nálezu určuje § 40 ods.5 pamiatkového zákona. Správca ďalej 
s archeologickým nálezom naloţí v zmysle § 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona.  

- K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr) bude prizvaný 
pracovník Krajského pamiatkového úradu Trnava. 

- Investor je povinný oznámiť začatie výskumu do 5 dní Krajskému pamiatkovému úradu 
Trnava.   

- Výskumom získané odborné poznatky spracované vo výskumnej správe v zmysle § 7 ods. 
7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 16/2003, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, a  
ktorú odovzdá  investor bezodplatne do 60 dní od skončenia terénnej časti výskumu  
Krajskému pamiatkovému úradu Trnava a Archeologickému ústavu SAV Nitra. 

- Oprávnená osoba je povinná zasielať oznámenie o začatí archeologického výskumu na 
vedomie Ministerstvom kultúry SR určenému odbornému garantovi Archeologickej rady ako 
aj Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.   

- Oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní archeologického výskumu postupovať 
v zmysle ustanovení pamiatkového zákona a vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010. 

 
3.  V prípade, ţe súčasťou archeologického prieskumu pri vykonávaní výkopových prác 

bude nevyhnutné vykonať súčasne zabezpečovacie práce (pilotáţ, zabezpečenie 
jamy), je potrebné na tieto práce poţiadať stavebný úrad o samostatné stavebné 
povolenie. 

 
4.    Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície: 

- Pred vydaním stavebného povolenia na objekt bytového domu s polyfunkciou musí byť 
vydané samostatné stavebné povolenie špeciálnym stavebným úradom pre miestne 
a účelové komunikácie na objekt „prístupová a obsluţná komunikácia“.  

- V stavebnom povolení na objekt „prístupová a obsluţná komunikácia“ musia byť riešené 
aj spevnené plochy na pozemku parc. č. 2490 ako vyvolaná investícia na prepojenie 
nového bytového domu s polyfunkciou s jestvujúcimi chodníkmi v obytnom súbore 
v zmysle výkresu č. 1 – objekt zeleň, inventarizácia – návrh.  

- Stavebný objekt „prístupová a obsluţná komunikácia“ vrátane spevnených plôch na 
pozemku parc. č. 2490 (ako rekonštrukcia zvyšku botanickej záhrady) musí byť 
spracovaný odborne spôsobilou osobou na projektovanie dopravných stavieb, v súlade 
s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. v bezbariérovej úprave.  

- K stavebnému povoleniu na objekt „prístupová a obsluţná komunikácia“ vrátane 
spevnených plôch na pozemku parc. č. 2490 ako vyvolanej (podmieňujúcej) investície 
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musí byť preukázané iné právo v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona a to novou 
zmluvou, resp. dodatkom k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, nakoľko v zmysle 
článku V bodu č. 1 uţ uzavretej zmluvy zo dňa 7.7.2006 zanikol nárok na uzavretie 
kúpnej zmluvy, nakoľko sa na pozemku parc. č. 2490 nezačala výstavba najneskôr do 
12 mesiacov od dňa podpísania tejto zmluvy. Taktieţ je potrebné v zmluve zosúladiť 
nezrovnalosti s názvom stavby (v zmluve je uvádzaná stavba „penziónu“ a v návrhu na 
vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby je uvedená stavba bytového 
domu s polyfunkciou).     

- Pred kolaudáciou stavby objektu bytového domu s polyfunkciou musí byť vydané 
uţívacie povolenie na stavbu „prístupová a obsluţná komunikácia“ vrátane spevnených 
plôch na pozemku parc. č. 2490 ako vyvolanej investície. 

 
 
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:  neboli uplatnené. 
 

K stavebnému konaniu poţadujeme spracovať projektovú dokumentáciu v súlade 
s hygienickými predpismi, poţiarno-bezpečnostnými predpismi a príslušnými STN. 
 
 Spracovanú projektovú dokumentáciu je potrebné predloţiť na tunajší úrad spolu so 
ţiadosťou o stavebné povolenie. 
 
      Toto  rozhodnutie  platí podľa § 40 ods.1 stavebného  zákona neskorších    
predpisov   dva    roky    odo   dňa   nadobudnutia právoplatnosti.  Nestratí  však 
platnosť, ak v tejto lehote  bude podaná  ţiadosť  o stavebné povolenie na stavbu 
umiestnenú  týmto rozhodnutím. 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 

Navrhovatelia Ing. Tibor Čambál (dát. nar. 04.04.1967) a manţ. Ing. Karin 
Čambálová, rod. Holkovičová, (dát. nar. 30.01.1969), M. Čulena 32, 91943  Cífer  v zastúpení 
splnomocneným zástupcom CS, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava podali dňa 17.10.2011 
na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "GINKO" 
Bytový dom s polyfunkciou. 

 
Mesto Trnava oznámilo začatie územného konania verejnou vyhláškou č.: 

OSaŢP/40045-75419/2011/Jč zo dňa 22.11.2011, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta 
Trnava od 23.11.2011 do 08.12.2011. 
 

V  stanovenej  lehote neuplatnili účastníci  konania  ţiadne námietky. 
 
      Na  základe  predloţených  podkladov pre  územné  konanie  a výsledkov ústneho 
pojednávania,  stavebný úrad posúdil  návrh  na umiestnenie  stavby    podľa § 37  stavebného  
zákona  a zistil,  ţe  jej  umiestnenie  zodpovedá hľadiskám  starostlivosti  o ţivotné prostredie, 
resp., ţe týmto hľadiskám neodporuje, ani ţivotné prostredie neohrozuje. 
 
      Pre   územie,  v  ktorom  sa  nachádzajú  pozemky   dotknuté umiestňovanou stavbou je 
spracovaná územnoplánovacia dokumentácia a navrhovaná stavba je s ňou v súlade. 
 

Umiestnenie   stavby  vyhovuje  aj   všeobecným   technickým poţiadavkám  na  
výstavbu v zmysle § 47 stavebného zákona a  §  4 vyhl. č.  532/2002 Z.z. o všeobecných 
technických poţiadavkách  na výstavbu  a  o  všeobecných technických  poţiadavkách  na  
stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
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K   návrhu  na  vydanie   územného   rozhodnutia   uplatnili stanovisko:  ZSE, a.s. správa 
energetických zariadení Západ, SPP - distribúcia a.s., TAVOS  a.s. Piešťany,  Slovak Telekom 
a.s., Orange Slovensko a.s., Trnavská teplárenská a.s., UPC Trnavatel s.r.o., SIEMENS s.r.o., 
SWAN a.s., Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, Slovenská 
správa ciest Bratislava, OR HaZZ Trnava, OR PZ ODI Trnava, Obvodný úrad ţivotného 
prostredia v Trnave - oddelenie OPaK, ŠVS, OH, OČO, Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Trnave, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Mesto Trnava – MsÚ Trnava – odbor 
územného rozvoja a koncepcií, odbor dopravy a komunálnych sluţieb. Ich pripomienky boli 
skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

 
Toto rozhodnutie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na  úradnej  tabuli  

mesta Trnava. Za deň  doručenia  sa  pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. 
 
      Vyvesenie   rozhodnutia   oznámi   Mestský úrad v Trnave spôsobom v mieste 
obvyklým a na svojej internetovej stránke www.trnava.sk. 
 
      Mesto Trnava vzhľadom na vyššie uvedené rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
 

 Správny poplatok podľa  sadzobníka správnych poplatkov  V. časť Stavebná správa, 
poloţka č.59 zákona č.145/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky  o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 16,50 era bol zaplatený dňa 17.10.2011. 
 
 

P o u č e n i e 
 
     Podľa  §  53 a 54 zákona č.71/1967 o správnom  konaní  proti tomuto  rozhodnutiu 
moţno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia  rozhodnutia  prostredníctvom   
tunajšieho   stavebného úradu, o ktorom rozhodne Krajský stavebný úrad Trnava. 

 
Toto  rozhodnutie  je  moţné  preskúmať  súdom  ( § 47   ods. 4  zákona  č.71/1967  Zb. 

o správnom konaní – správny poriadok) aţ po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Vladimír Butko 

primátor 
 
 
 

v zastúpení na základe písomného poverenia 
Ing. Bystrík Stanko 

prvý zástupca primátora 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  vyvesené dňa                  zvesené dňa 

                    

http://www.trnava.sk/
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Stavebník  je  oprávnený poţiadať Mesto Trnava, MsÚ v Trnave, odbor stavebný a ţivotného  
prostredia,  po uplynutí  15-dňovej  lehoty  od doručenia  rozhodnutia, o potvrdenie  
právoplatnosti   tohto rozhodnutia. 
 
 
 
Príloha 
1x overená dokumentácia (pre stavebníka a k spisu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Doručí sa:  
1. 
2. 
3. 
4.  
5. 
6.  
7.   

Ing. Tibor Čambál, M. Čulena 32, 919 43  Cífer 
Ing. Karin Čambálová, M. Čulena 32, 919 43  Cífer  
CS, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava 
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava 
TAJ REAL, s.r.o., Sladovnícka 22, 917 01 Trnava 
BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava 
Slovenská správa ciest,  Miletičova 19, Bratislava 820 05 

 
- na vedomie: 
8. ZSE, a.s., Ulica Ruţindolská 12, 917 42 Trnava 
9. SPP – distribúcia, a.s., Ulica Kollárova 25, 917 02 Trnava 
10. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
11. Slovak Telecom, a.s., Karadţičova 10, 825 13 Bratislava  
12. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
13. Trnavská teplárenská,a.s.,  Ulica Coburgova 84, 917 42 Trnava 
14. UPC Trnavatel, s.r.o., Ulica Štefánikova  19, 917 01Trnava 
15. Siemens, s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava 
16. SWAN a.s., Ulica Bernolákova 1/A, 917 01 Trnava 
17. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Kollárova 8, 917 02 Trnava  
18. ObÚ ŢP Trnava, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava 
19. Mesto Trnava, MsÚ -  odbor dopravy a komunálnych sluţieb 
20. Mesto Trnava, MsÚ – odbor právny a majetkový                                        
21. Projektant: Ing. arch. Katarína Viskupičová, A. D O M, spol. s r.o., Horné bašty 2, 917 01 

Trnava 
 
 
 
Zodpovedný: Mestský úrad  v Trnave - odbor stavebný a ţivotného prostredia, 
                      Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3,917 71 Trnava 


